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المستخلص
كانت ارض العراق قدي ًما بداية الحضارة البشرية المعروفة على مستوى العالم التي ُعرفت
 التي كان لها عالقاتها وتأثيراتها الحضارية الواسعة مع،بمنجزاتها الحضارية القي ّمية
 على هذا األساس كان االهتمام بآثار تلك.مختلف حضارات ودويالت العالم القديم
مواز مع تنامي
 ذلك االهتمام الذي تنامى وتعاظم بشكل،كبيرا
الحضارات العراقية القديمة
ً
ٍ
،الدوافع والغايات التي زار العراق ألجلها الكثير من الرحالة والباحثين العرب واالجانب
 الذي قد وردت عنه بعض،الذين وضحوا في كتاباتهم ومؤلفاتهم شي ًئا عن آثار هذا البلد
، فعمد بعض من زار العراق،االشارات في الكتب المقدسة كالقرآن الكريم أو العهد القديم
سيما االجانب منهم؛ إلى نقل واستنساخ ورسم بعض اآلثار الشاخصة للعيان والعودة
ّ وال
بها إلى بلدانهم ليشكل الحافز والدافع الممهد للكثيرين ألن يزوروا العراق ويبحثوا في
 شهد مطلع القرن التاسع عشر نشاطا ً ملحوظا ً في، نتيجة ذلك.ارضه عن تلك اآلثار
 إذ تنافست البعثات،عمليات البحث عن اآلثار العراقية بواسطة طرائق ووسائل عديدة
األثرية االمريكية والفرنسية والبريطانية على نحو خاص في الحفر والتنقيب في المواقع
.األثرية وتهريب نفائس المكتشفات العراقية إلى المتاحف األمريكية واالوربية
. قانون اآلثار، العراق، التنقيبات األثرية األمريكية:الكلمات المفتاحية

Abstract
The land of Iraq is distinguished in the past as it was the
beginning of human civilization well-known worldwide for its
cultural and valuable achievements and had its wide cultural
relations and influences with various civilizations and states of the
ancient world. On this basis, the interest in the antiquities of those
ancient Iraqi civilizations has been great. The interest has been
grown and intensified in parallel with the growth of motives and
goals of many Arab and foreign travelers and researchers who
visited Iraq. They made clear in their writings something about the
antiquities of this country, which were mentioned in holy books
such as the Glorious Qur’an or the Old Testament. Some of those
who visited Iraq, especially foreigners, worked to reproduce and
draw some of the visible artifacts and return them to their
countries to form the incentive and motive that paves the way for
many travelers and researchers to visit Iraq and search its land for
those antiquities.
As a result, the beginning of the nineteenth century witnessed a
remarkable activity in the search for Iraqi antiquities through
many means, as the American, French, and British archaeological
missions competed in particular in the digging and excavation of
archaeological sites and the smuggling of the precious Iraqi
discoveries to American and European museums.
Keywords: American
Antiquities Law.
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تكمن أهمية البحث في محاولة لتتبيع المنجز التاريخي لبعثات
اهمية البحثُ :
التنقيب األمريكية في آثار العراق  ،وأثر تلك البعثات في بيان الجانب الحضاري
الموغل في القدم .اتبع البحث المنهج التاريخي – التحليلي في عرض تطور بعثات
اآلثار األمريكية في العراق ،بهدف الوقوف على الدوافع والعوامل التي اسهمت في

مجئ تلك البعثات ،إذ ُحددت مدة البحث من العام  1925إلى العام  ،1939إذ مثل
التاريخ األول نشاط البعثات األمريكية بعد صدور قانون اآلثار لعام  1924وماترتب
عليه  ،بينما مثل التأريخ الثاني توقف نشاط البعثات االجنبية أثر اندالع الحرب

العالمية الثانية في العام.1939

لسبر غور تلك البعثات في ضوء االجابة على
هدف البحث :في محاولة ُ
التساؤالت اآلتية  .هل الكشف عن حضارات العراق القديمة من جانب البعثات األمريكية
كان نبيالً ام مجرد ستار على اهداف استعمارية ؟ هل جاءت بعثات اآلثار األمريكية

من اجل اآلثار فقط اَم ألغراض سياسية ؟ ما اثر قانون اآلثار لعام  1936على
التنقيبات األثارية االجنبية على العراق .

قُسم البحث إلى ثالثة محاور ،تطرق األول إلى البواكير األولى للنشاط اآلثاري
األمريكي في العراق ،بينما درس المحور الثاني أهم التنقيبات األثرية أثناء مدة البحث،
في حين تناول المحور الثالث أهمية قانون اآلثار في العام  ،1936على التنقيبات
اإلثارية وما هم ابرز الشخصيات العراقية التي ساهمت في تنشيط ذلك القانون.
أوالً :البواكير األولى للنشاط اآلثاري األمريكي في العراق

لم يقتصر توجه البعثات التبشيرية نحو العراق في مجال الطب والتجارة والتعليم ؛

بل اتجه في الربع األخير من القرن التاسع عشر صوب البحث عن ماتركه حضارة

وادي الرافدين والتنقيب عن آثاره المدفونة ،إذ أبدى األمريكيون نشاطاً ملحوظاً في
بعثات التنقيب المشتركة بين المتاحف والجامعات األمريكية ،على الرغم من دخولهم

متأخرين لميدان التنقيب بال ُمقارنة مع البعثات األلمانية والبريطانية والفرنسية .مع ذلك
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 ،منح المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو بالتعاون مع متحف جامعة بنسلفانيا إجازة

للتنقيب في العراق عام  ،1888إذ اوفدت أربع بعثات تنقيبية( ،)1إلى (مدينة نفّر)(.)2

أَما القنصليات األمريكية الموجودة في المدن العراقية ،فقد أبدت اهتماماً واضحاً
بالنشاط األثري ،عن طريق إرسالها التقارير بشكل دوري إلى واشنطن ،وتدوين كل ما

يتعلق بالتحف والكنوز التي تم العثور عليها (.)3

برز نشاط البعثات األثرية األمريكية بشكل واسع واستثنائي في المدة الواقعة بين

عامي  ،1898-1888وكان من نتائجها اكتشاف الجوانب للحضارة السومرية
واالكدية والبابلية واآلشورية ( .)4ويظهر أن األداء الجيد للخبراء األثريين وعلماء

األنثروبولوجيا كان له أثره الكبير في تطوير العمل العلمي اآلثاري في العراق  ،إ ْذ
كشفت تلك البعثات جوانب مهمة من حقبة زمنية من تاريخ العراق القديم.

من المفيد اإلشارة إلى أَن دائرة اآلثار القديمة وضعت بعهدة دائرة المعارف

كتدبير تمهيدي ،وبعد احتالل بغداد في الحادي عشر من آذار من العام ،1917
بمدة وجيزة صدر بيان باسم قائد الجيش العام الجنرال ستانلي مود ( Stanley

 ، )Maudeينص على وجوب المحافظة على اآلثار القديمة ومنع المتاجرة بها على
وفق القانون العثماني( .)5فمنع تدمير أو تشوية أي موقع تاريخي ومنع بيع اآلثار.

وفي العام  1918أجرى الكابتن کامبل تومبسون))Campell Thompson
التنقيبات في مدة قصيرة في بعض المواقع األثرية يقدم على نفقة المتحف البريطاني

 ،وقد أرسلت اآلثار التي عثر عليها إلى المتحف البريطاني جميعها(.)6

بالنظر لما شعرت به حكومة العراق من خطر سرقة اللقى الثمينة ،فقد قررت

كاف
أَن تمنع القيام بـ ـ أية تنقيبات إال بعد تأسيس دائرة خاصة لآلثار مزودة بعدد ً
من الموظفين والخبراء( .)7وبعد تولي الملك فيصل األول عرش العراق في الثالث
والعشرين من آب من العام  ،1921أبرق البالط الملكي رسالة إلى برسي كوكس

( )Percy Coxمفادها أَن الملك يفكر باستحداث مديرية لآلثار القديمة وتهيئة
األنظمة الالزمة لحفظها واإلشراف على التحريات التي ستقوم بها بعثات التنقيب بعد

 | 518العدد السابع والعشرون

التنقيبات اإلثارية األمريكية في العراق  1939-1925دراسة تاريخية

القناعة التامة بأَن اآلثار هي جزء من الثروة الوطنية وتخليد التراث القديم واحياء

الحقائق الثابتة عن نشأت وتطور اإلنسان منذ العصور القديمة (.)8

استقبلت غيرترود بيل ( ،)9( )Gertrude Bellبعد توليها رئاسة دائرة اآلثار

القديمة حسب أمر التكليف الصادر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في السادس

والعشرين من تشرين األول من العام  ،)10( 1922العديد من بعثات التنقيب التي

السيما بعد اكتشافات
تطمح في الحصول على امتياز التنقيب في المواقع األثرية  ،و ّ
بعثة دائرة اآلثار البريطانية وجامعة بنسلفانيا األمريكية برئاسة سي .ليوناردو وولي

 )1960-1880( C. Leonard Woolleyالمقبرة الملكية في مدينة أور ،إذ
توافدت البعثات اإلثارية من مختلف أنحاء العالم حتى تجاوز عددها أثنتا عشرة بعثة

واكبت بإصرار على البحث والتنقيب في المناطق االثارية من شمال العراق إلى
جنوبه  ،منها ست بعثات امريكية .كانت أهم البعثات التي حفرت بحثاً عن آثار
العراق في تلك المدة هي بعثات الجامعات األمريكية ومتاحفها التي اكتشفت العديد

من اآلثار المهمة (.)11

نتيجة لتلك التطورات قدم إلى العراق في العام  1923أي.تي كيلي A.T.

Kellyأستاذ علم اآلشوريات واآلدب البابلي في جامعة بيل  ،كان الغرض من الزيارة
هو لتأسيس مدرسة أمريكية لألبحاث الشرقية .وفي الوقت نفسه ،حضر إلى العراق

البروفسور جيمس هنري برستد 1935- 1865 James Henry Breastedمن

جامعة شيكاغو مع بعض المختصين باآلثار لزيارة عدداً من مواقع اآلثار القديمة

( .)12ومن أبرز المواقع التي عملت فيها بعثات التنقيب األمريكية في شمال العراق
وجنوبه التي استمر العمل فيها لمواسم عدة بعد حصولها على إجازة التنقيب أهمها:
أ -التنقيبات اآلثارية في تل نوزي :Nuzi

يقع تل نوزي يورغان تبه  ، Yorghan Tepeفي الجهة الجنوبية الغربية من

مدينة كركوك على بعد خمسة عشرة كم منها  ،ضمن قرية تركالن  ،إذ جرى التنقيب

في التل من قبل جامعة هارفرد  Harvard Uuiversityومتحف فوج للفنون Fogg
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 Art Museumباالشتراك مع المدرسة األمريكية للبحوث الشرقية في بغداد (،)13
لمواسم عدة بين عامي  ، 1931-1925وساهم المتحف العراقي في تنقيبات الموسم

األول منها(.)14

ترأس البعثة البروفسور إدوارد شيي ار  .)15( Edward Chieraوالبروفسور إفرام

أي .سبيزر  Ephraim A. Speiserيساعدهم كالً من الدكتور ريتشارد أف .أس

 ،Richard F.Starrروبرت بفايفر ، Robert Pfeifferإيمانويل ويلنسكي

 .)16( Emanuel Wilenskyوقد كشفت التنقيبات إلى أَن تل نوزي كان مدينة واسعة
ومزدهرة في األلف الثاني (ق.م) في عهد الحوريين ( .)17واستمر السكن فيها إلى

العهد اآلشوري ،وكانت المدينة تعرف باسم جاسر  Gasurقبل عهد الحوريين،

والسيما في العصر األكدي ( ،)18كما وجدت في الطبقات السفلي من التل آثار من

عصور من قبل التاريخ  ،وعلى الرغم من أغلب معالم األبنية المكتشفة في التنقيب
اندثرت بفعل العوامل الطبيعية من رياح وامطار؛ إِالَّ إِ َّن البعثة استطاعت اكتشاف
وتمييز المعبد المكتشف في وسط التل(.)19

في السياق نفسه ،اكتشفت البعثة ان أبرز ما يميز الطبقات األثرية من عصر

فجر السالالت األول والثاني في بالد آشور نوع من الفخار مصنوع بدوالب الخزاف

وأشهر اوانيه اإلناء الذي يسمى إناء الفاكهة أو حامل الفاكهة( ،)20كما عثرت البعثة

على قصر ومعبد  ،فضالً عن العديد من المنازل الخاصة  ،ولم يعثر على أي عمل
فني  ،إال أَن العدد الكبير من (اللقى اآلثارية) قد أعطت صورة واضحة عن شعب
تلك المنطقة  ،فقد استطاع إغناء أسلوب حياته بالتجارة والعالقات الجيدة مع الشعوب

المجاورة( . )21في حين ُيعد أَهم اكتشافات البعثة هو العدد الضخم من األلواح الذي
وصل مجموعها ما يقارب الخمسة آالف نص ،الذي ُيمثل ارشيفاً كامالً ألسرة واحدة
امتد حكمها لمدة طويلة استمرت لخمسة أجيال ،ومن أكثر اللقى التي تم اكتشافها في

أبنية المدينة نموذج غير عادي من الفخار المزخرف بتصاميم بيضاء اللون ذات ألوان
قاتمة ،ومن أكثر األشكال شيوعاً الكوب الطويل المزخرف التي لم تكن معروفة في
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بالد الرافدين حتى ذلك العصر ومنها األزهار والضفائر والطيور والنباتات(.)22
ويوضح الشكل رقم ( )1الختم المكتشف في تل نوزي
ب -التنقيبات اآلثارية في سلوقية ( تل عمر) Tel Umar
كانت سلوقية عاصمة للسلوقيين في المدة الواقعة بين عامي 153-312ق.م

مؤسسها سلوقس أحد قادة اإلسكندر الكبير ،تقع المدينة مقابل المدائن جنوب شرق
بغداد على نهر دجلة ،وثمة العديد من الدالئل تشير إلى السكنى في ذلك المكان في

العصر اإلسالمية (.)23

بدأت أعمال التنقيب في موقع سلوقية (تل عمر) من جانب البعثة الموفدة من

جامعة ميشغان ومتحف توليدو للفنون  The Toledo Museum of Artفي أوهايو
العام  ،1927استمرت لمدة خمسة مواسم حتى العام  ،1932تألفت لجنة التنقيب
برأسة ليروي واترمان  Leroy Watermanالمدير التنفيذي للبعثة وعضوية المهندس

إف .اج .سبرول  F. H. Sprouleمن جامعة كاليفورنيا  ،المهندس المعماري ان
.إي .ماناسيه  N. E. Manassehمن الجامعة األمريكية في بيروت الذي يعمل
ضمن طاقم مسح البعثة األثرية في فلسطين ،من جامعة أوهايو الدكتور كالرنس

فيشر،Clarence S. Fisheهاري جي دورمان االبن Harry G. Dorman Jr.من
جامعة هارفارد .بدأ الموسم التنقيب األول في المدة الواقعة بين التاسع والعشرين من
كانون األول  1927لغاية العاشر من ايار  .)24( 1928الشكل رقم (. )2

كانت أهم النتائج التي ترتبت عليها تنقيبات تلك البعثة هي الكشف عدد من

المباني تشبه المدن البارثية  ،)25(Parthianكما تم التحقق من وجود ثالثة أدوار
بنائية ،وأثمرت التنقيبات على العثور على مواد شبيهة بالكرات الطينية تحمل طبعات

ختوم تمثل رؤوس وصور أخرى سلوقية وبابلية يحتوي البعض منها على كتابات
أغريقية  ،وقد تم العثور على بعض المسكوكات المصنوعة من النحاس في منطقة
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القصر وسطح التل( .)26ويوضح الشكل رقم ( )3الحلى البارثية المكتشفة في تل
عمر.

استأنفت البعثة أعمالها في موقع سلوقية (تل عمر) للموسم الثاني للبعثة الموفدة

من جانب متحف توليدو للفنون ومتحف جامعة كليفالند في المدة الواقعة بين الثالث

عشر من كانون األول  1930لغاية الخامس والعشرين من كانون الثاني من العام

 ،1931برئاسة البروفسور ليروي واترمان  ،وعضوية هاري جي .دورمان المسؤول
عن التسجيل  ،ومساعد مدير البعثة المختص بالدراسات البارثية والمصور إن .سي.

ديبيفواز ، N. C. Debevoiseالمدير الميداني للبعثة ار  .اج .مكداول R. H.

،McDowellالسيدة مكداول  ،عالم آثار الميداني اس ييفين  S. Yeivinان .إي.
ماناسيه مهندس معماري ومساح ،روبرت جون برايدوود

Robert John

 ،)27( Braidwoodدونالد ووترمان مساعد عام وسائق  ،تم استخدام ما يقارب بين
(300إلى  )400عامل في الموقع (.)28

تم تمويل البعثة بشكل كامل من جانب متحف جامعة كليفالند ومتحف توليدو

للفنون ،إذ اسفرت تنقيبات ذلك الموسم اكتشاف ما يقارب ( )4000قطعة مسجلة ،

وحوالي  175نوعاً جديداً من الفخار  ،أَما الموسم الثالث فقد استمر من الثامن
والعشرين من ايلول  1931جتى األول من نيسان  ،1932انحصر جهود البعثة في
نطاق كتلة مباني القصر ،تم العثور على ما يقارب تسع وعشرين مسكوكة وجدت في

أماكنها األصلية مطمورة (.)29

استأنفت البعثة أعمالها في الموقع في تشرين األول في العام  ،1936حتى حزيران

 ،1938وكانت بإشراف البروفسور ار .اج .مكداول ،فقد تم اكتشاف الخصائص

العامة للمباني الرئيسة والمخطط العام للمدينة  ،فضال عن مسح مجموعة من الروابي

مسحاً تاماً ،إذ تركز عمل البعثة في ثالث ساحات  ،تم الكشف عن بناء ذي أهمية

في إحدى الساحات  ،وكانت اللقى األثرية التي عثر عليها كثيرة جداً ،منها تمثال يبلغ
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طوله (30سم)( .)30كما مبين في الشكل رقم ( )4أنواع من التماثيل المكتشفة في تل
عمر (.)31

ت -التنقيبات اآلثارية في تل تبه كوره Tepe-Gawra

تقع تلك المستوطنة القديمة في شمال العراق  ،بالقرب من مدينة نينوى القديم وعلى
بعد خمسة عشر ميالً لمدينة الموصل الحديثة ،وجرى التنقيب في التل عن طريق
علماء اآلثار من جامعة بنسلفانيا بقيادة البروفسور إفرام أي .سبيزر الذي اكتشف

الموقع ألول مرة في الخامس والعشرين من نيسان من العام  .)32( 1927تألفت لجنة
التنقيب من السيد تشارلز باجي  Charles Bacheالذي ساعد البروفسور سبيزر
حتى الموسم الثالث من التنقيبات ،وزوجته إليزابيث بي .بي .باجي Elisabeth

 B.B.Bacheالتي عملت على تسجيل المعلومات األثرية ،فضالً عن كالً من بول
بيدلر  Paul Beidlerمهندس معماري،إي بارتو مولر  E. Bartow Mullerمهندس
معماري ،ايمانويل بن دور  Immanuel Ben-Dorمساعد في العمل الميداني،
السيدة ستيال بن دور  Stella Ben- Dorاالختصاصية الكيميائية ،والدكتور آرثر

سي بيبكورن  Arthur C. Piepkornوالدكتور سايروس ج .جوردون Cyrus H.

 Gordonمنقبين آثار(.)33

تجدر اإلشارة إلى أَن ذلك العدد الكبير من أعضاء البعثة الذي بلغ حوالي

ستين رجالً كان مطلوباً؛ كون البعثة كانت تجري التنقيب في الوقت نفسه في موقع تل

()34
بالَ  . Tell Billaاظهر فحص البروفسور سبيزر للموقع ان التل كان غنياً جداً

بالمواد المعدنية ،وان التل المكان االنسب للتنقيب  ،وعلى ضوء التقرير الذي قدمة

البروفسور سبيزر خصصت كلية دروبسي  Dropsieفي بنسلفانيا مبلغ  500دوالر

لفريق سبيزر ألجراء تنقيب تجريبي في التل(.)35

استمرت التنقيبات لغاية السابع من آيار  ،1938اكتشفت البعثة ستة وعشرين

دو اًر بنائياً تمثل طبقات استيطان متعاقبة تبدأ من طور عصر ما قبل التاريخ وحتى
الدور االشوري الوسيط ،عثر في القسم األول من الجهة الجنوبية من التل على قصر
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يحتوي على سبعة عشر غرفة  ،ألحد الملوك  ،وقد ُبني بطريقة هندسية محترفة  ،أَماّ
الجهة الشرقية من التل فقد وجد بين طبقاته نماذج من الفخار صنع بطريقة جميلة
ومبهرة  ،كما تم اكتشاف في أحد األواني جمجمة انسان مستطيلة الشكل يبلغ طولها

نحو قدم من األمام إلى الخلف ووجهها صغير وقد وصفت على انها غريبة

الشكل( .)36ويوضح الشكل رقم ( )5صورة لجمجمة تم اكتشافها في تبه كوره (.)37
ث -التنقيبات اآلثارية في دور شوركين (خورسباد) Dur Sharrukin

بدأت البعثة الموفدة من المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو التنقيب في

(خورسباد)( .)38بعد حصولها على إجازة التنقيب  ،برئاسة البروفسور إدوارد شيي ار ،
سيتون لويد  ،Seton Lioydجوردن الود  ، Gordon Louالدكتور ثوركيلد
جاكبسن

Thorkild Jacobsen

االختصاصي بقراءة الكتابات المسمارية ،

بنياس ديلو َكاز  ،Pinhas Delougazاجرت البعثة سبعة مواسم من التنقيب في

المدة الواقعة بين عامي  .)39( 1935-1928تركز العمل في قصر سرجون الثاني(
داخل قاعة العرش)  ،عثرت البعثة في موسمها األول على مشاهد معمارية

ومجموعة من اللقى األثرية وكمية من البالط المصبوغ ( .)40وفي مطلع شهر نيسان

من العام  ،1929أظهرت التنقيبات ضهور بقايا مشكوفة من تمثال على شكل ثور
ضخم مجنح برأس إنسان وكان موقعه خـارج غـرفة العـرش  ،وقد تم شـحن الثور إلى

مدينة شيكاغـو( .)41وفيما يخص اللقى األثرية التي استعارتها البعثة لغرض الدراسة

والنشر كان مجموعها ما يقارب ( )108قطعة أثرية( .)42كما يوضح (الشكل رقم )6

بعض هذه القطع األثرية من موقع خورسباد.

ج -التنقيبات اآلثارية في تل أسمر (Tell Asmarاشنونا) : Eshnunna
ال شك أن المدة الواقعة بين عامي  1930 -1929وصفت بأنها المدة الرئيسة

كتمهيد للتنقيبات التي سيجريها المعهد الشرقي التابع لجامعة شيكاغو في البالد ،

كما أَن دائرة اآلثار الع ارقية مدينة للدكتور هنري فرانكفور ) Henri Frankfort
 ،)1954–1897الذي ترأس بعثة التنقيبات من المعهد الشرقي لجامعة شيكاغو إلى
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(تل أسمر) ( .)43تألفت بعثة التنقيبات من سيتون لويد  ،جوردن الود  ،والدكتور
ثوركيلد جاكبسن ،السيدة ريجمور جاكبسن المسؤولة عن التصوير ،بنياس ديلو َكاز

( ،)44ومن الجدير بالذكر أَن خبراء اآلثار األمريكيون كانوا يمثلون أعلى نسبة من

بقية البعثات القادمة إلى العراق في المدة الحقبة ( ،)45فضالً عن ذلك تم إيفاد السيد

كامل أفندي ناظم ممثالً عن دائرة اآلثار لدى بعثة التنقيب (.)46

استغرقت التنقيبات في تل أسمر ستة مواسم في المدة الواقعة بين عامي

 ،1936-1930بدأت البعثة عملها في الموسم األول في المدة الواقعة من السابع

والعشرين من تشرين الثاني  1930حتى الخامس عشر من اذار  ،1931وقد

استخدمت البعثة العمال المحليين وعشرين عامالً من الشرقاط ( ،)47اكشفت فيها
ٍ
مبان مهمة من المعابد كمعبد اإلله( آبوا)  ،)48(Abuوالقصور من
التنقيبات عن
مختلف األدوار التاريخية من بينها مايعود إلى عصر فجر السالالت  ،وكانت آثار

العصر البابلي القديم آخر ما وجد في تلك التنقيبات  ،التي عثر فيها على مجموعة

مهمة من الوثائق والنصوص المدونة يرجع تاريخها إلى العهد اآلكدي وأكثر من ألف
لوح يرجع تاريخها إلى ساللة أور الثالثة والعهد البابلي القديم( ،)49وبلغ مجموع اللقى

التي استعارتها البعثة لغرض الدراسة والنشر حوالي ( ،)50( )1609ومن بين اللقى
المكتشفة بعض الشخصيات الذكورية تمثل إله أشنونا تيشباك Tishpakيحمل

الحيوانات ( .)51كما يظهر في الشكل رقم(.)7

ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى ان اللقى األثرية في أبنية تل أسمر ثمينة جدا

ومن أنواع غير المألوفة عند المنقبين االثريين في منطقة ديالى  ،إذ شملت أواني

حجرية مصنوعة من الفخار ،واألختام والمرايا البرونزية  ،وبالحديث عن التماثيل تم

العثور على مجموعة من لقى في مزار المعبد مؤلفة من واحد وعشرين تمثاالً مدفونه
بعناية تحت الرصيف جوار المذبح  ،كما أن تلك التماثيل تميزت بأسلوب النحت

الذي يرجع إلى عصر فجر السالالت المبكرة  ،بمعنى أَن ذلك االسلوب الذي وجد في
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النحت يختلف عما موجود في موقع

السالالت المبكرة الثالثة (.)52

تل خفاجي الذي يرجع الى عصر فجر

ح -التنقيبات اآلثارية في تل خفاجي ( Tell Khafajahتوتب):Tutub
يقع تل خفاجي على بعد ( )7أميال شرق بغداد بنحو ( )12ميالً جنوب شرق تل

أسمر وهو موضع المدينة القديمة المسماة توتب  ،استمرت التنقيبات في الموقع

لثمانية مواسم في المدة الواقعة بين عامي  ،1938-1930تألفت بعثة التنقيب في

موقع خفاجي السيد دي بنحاس لوكاس  ،Mr.Pinhas Delougazالذي تولى
المهمة بعد الدكتور  ، Conrad Preusserبمساعدة الدكتور نيلسون سي .دبيفواز

 ، Neilson D. Debevioseهوك أس .براون  ، Hugh S. Braunفضالً عن
اعضاء فريق تل اسمر ،عثرت فيها اللجنة على عدد كبير من المواد بينها ثالثة

تماثيل من النحاس مصبوبة في قالب بطريقة فنية ،وصفيحة من الرخام ذات نقوش

تمثل وليمة خاصة.الشي المهم في هذا السياق ان البروفسور سيسيل أج .ديش Cecil

 H. Desvhأستاذ علم المعادن من جامعة شيفليد أشار إلى ان التماثيل الثالث قد

صبت من معدن النحاس النقي تقريبا بنسبة ،%99والقصدير بنسبة  ، %63لكن
وجود القصدير مع النحاس في تلك المنطقة كان من االمور غير المالوفه والعادية ،

كون معدن القصدير كان يأتي به من غرب اسيا ،بدوره ساعد البعثة على معرفه

مواطن حصول السومريين على مواد الخام في تلك المنطقة(.)53

وجدت في التنقيبات ألواح من الطين من العصر اآلكدي والعصر البابلي القديم،

وتل خفاجي منطقة أثرية تتألف من أربع مجموعات من التلول أُطلق عليها المنقبون
تل ، Aتل  ،Bتل  ،Cتل  ،Dكما تم الكشف فيه عن جملة من المعابد المهمة يعود
تاريخها إلى عصر فجر السالالت مثل المعبد البيضوي ) ، )Oval Templeالذي

كشفت التنقيبات عن اتباع طريقة غريبة في تشيده  ،والمعبد المخصص لإلله سين
سجل فيها المنقبون عشر أدوار من البناء مر فيها ذلك المعبد ،والثالث لإلله ننتو من

المعابد التي كانت خاصة بالوالدة واإلنجاب وقد سجلت له سبع أدوار من البناء كان
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اخرها المعبد السابع  ،كما تم العثور على معبد شيده الملك البابلي سمسو ايلونا ابن

الملك حمورابي  ،ووجدت مجموعة مهمة من ألواح الطين الشكل( .)54كما تظهر في

األشكال (.)11،10،9،8

استمرت البعثة في اعمال التنقيب لثمانية مواسم  ،كانت مجموع اآلثار التي

استعارتها البعثة عددها ثالثة  ،ومجموع اآلثار التي ابقتها لديها ألغراض الدراسة هي

ثالثة ايضاً ،اما اآلثار التي تركت في السجالت بدون االشارة الى مصيرها كان

عددها  ،275إذ اكد رئيس البعثة وسكرتير رئيس الجامعة أنه استعار آثار المتحف
العراقي وفق كتابهم المؤرخ في الحادي عشر من كانون األول من العام  .1935اما

اآلثار المجهولة المصير فمن الصعب كان البت بها  ،كون مدراء اآلثار من االجانب
لم يتركو وثائق صريحة عنها في سجالت الدائرة (.)55

خ -التنقيبات اآلثارية في تل أشجالي (Tell Ishchaliنريبتم):

يقع تل أشجالي في منطقة ديالى على بعد خمسة كم جنوبي شرق خفاجي،

ويرجح أن يكون موقع التل هو نفسه موضع المدينة القديمة المسماة (نريبتم)

 ،Neribtumاستمرت التنقيبات فيه لموسمين في المدة الواقعة بني عامي -1934
 ،1936برأسة هنري فرانكفورت ،الدكتور ثوركيلد جاكبسن  ،هارولد هيل Harold

 Hillمهندساً معمارياً ( .)56كان من بين ما كشفت عنه التقيبات وجود معبدين

خصص األول لعبادة اآللهة عشتار الملقبة كتيم  ، Kititumالثاني إلى اإلله شمس،
كما تم العثور على مجموعه من اللقى الطينية تعود الى الطبقات الثالث األولى من

عصر فجر السالالت( .)57كما موضح في الشكلين (.)13 ،12

د -التنقيبات اآلثارية في تل أجرب ( Tel Ajrabتل عقرب ): Tell Agrab
تل اجرب او عقرب هو الموقع األخير الذي جرى التنقيب عنه في منطقة ديالى

في المدة الواقعة بين عامي  ،1937-1936استعانت البعثة بستون رجالً محلياً اثناء
عملية التنقيب  ،اهم ماتم كشفة في التنقيبات معبد اإلله شا ار  Sharaرئيس ألهة أوما

 Ummaوهو معبد من عصر فجر السالالت الثالث كما تدل الكتابة المنقوشة على
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إناء من الحجر وجد في المعبد من طور السالالت الثالث ،يحيط بالمعبد من الخارج

()58
أما اللقى التي وجدت على السطح فأنها
جدار كبير يتراوح سمكه خمسة أمتار ّ .
توحي بعملية استيطان متأخرة في عصر فجر السالالت المبكرة ( ،)59وابرز القطع

التي اكتشفت مجموعة نحاسية تمثل رجالً في عربة تجرها اربعة حمير ،وثالثة تماثيل
نحاسية صغيرة  ،فضالً عن مجموعة كبيرة من الفؤوس والخناجر والدبابيس(.)60

ثانيا :قانون اآلثار عام 1936
ً
نتيجة تطور عمل مديرية اآلثار مع زيادة مالكاتها المختلفة ،فضالً عن فيض

عامل الخبرة المكتسبة نتيجة تزايد أعداد المواقع األثرية المكتشفة  ،أسهمت تلك

أي عوامل تسبب لها التلف او التخريب
العوامل ضرورة حماية المواقع األثرية من َّ
والسرقة  ،فضالً عن ذلك ،أَن قانون اآلثار القديمة لعام  1924كان قد وضع تحت

ظروف استثنائية ولم يساعد على ضمان حقوق العراق ورقابة كنوزه األثرية  ،ألَنه
وضع بأحكام معاهدة سيفر؛ بقصد إلغاء قانون اآلثار العثماني وتوسيع استفادة

المنقبين من البعثات األجنبية قبل كل شي  ،ونتيجة جشع التجار واهمال السكان
المسببات دعت إلى إيجاد صيغ قانونية تمنع
وأنانية البعض من المنقبين ،كل تلك ُ
هذه الظواهر وتعويضه بقانون جديد يضمن مصالح العراق األثرية ،وقد تم صدور

قانون اآلثار المرقم ( )59لعام .)61( 1936

وبهذا الصدد ،تألف مشروع القانون من اثنين وسبعين مادة  ،مقسمة على

سبعة فصول ،تألف الفصل األول من خمسة مواد في تعريف القانون واألحكام العامة

 ،والفصل الثاني من عشرة مواد في اآلثار غير المنقولة  ،اما الفصل الثالث تألف من
إحدى عشرة مادة في اآلثار المنقولة ،والفصل الرابع من ثالثة عشر مادة في المتاجرة

باآلثار القديمة ،والفصل الخامس من خمس عشرة مادة في التنقيب عن اآلثار ،
والفصل السادس من عشر مواد في العقوبات  ،والفصل السابع من ثماني مواد في
()62

األحكام المتفرقة

.

 | 528العدد السابع والعشرون

التنقيبات اإلثارية األمريكية في العراق  1939-1925دراسة تاريخية

كانت من ابرز تجليات قانون رقم ( )59أنه أعطى إلى مديرية اآلثار الحق في
رفض إجازات تصدير اآلثار عند االقتضاء ،كون قانون العام  1924يمنح المديرية
إعطاء إجازة طلبات التصدير ألمرين  ،األول شراء اآلثار المراد تصديرها  ،والثاني

إعطاء إجازة إلى تصديرها .وبما أُن الميزانية التساعد كثي اًر على شراء اآلثار المهمة
جميعها التي يطلب تصديرها ،فكانت مديرية اآلثار تضطر إلى إعطاء إجازات

أما القانون الجديد يزيل هذه األضرار  ،وسيخول
التصدير لكثير من اآلثار القديمةّ .
مديرية اآلثار حق منع تصدير اآلثار من دون أن تشتريها ،اسوة بالقوانين في بلدان

العالم المتقدمة(.)63

وعلى أثر نشوب الحرب العالمية الثانية عام  ،1939توقفت أعمال البعثات

اآلثارية األجنبية في العراق؛ بيد أَن بعض البعثات االجنبية استأنفت أعمالها في
التنقيب في المواقع السابقة منها في نمرود ونفّر والوركاء  ،كما قامت بعثات جديدة
لطلب الحصول على اجازة التنقيب في المواقع اآلثرية التي لم ينقب بها سابقاً  ،مثل
بعثة قلعة جرمو ،كهف شاندر ( .)64إال أُن الدور االستثنائي الذي قامت بها دائرة

اآلثار العراقية ما قبل الحرب العالمية الثانية وأبانها في حقل اآلثار  ،هو ما قام بها

مدير عام اآلثار (ساطع الحصري) ( ،)65من نشاط بارز يذكر باعتزاز في تطوير
العمل اآلثاري مع االصدقاء في و ازرة المعارف  ،فقد عمل على إرسال البعثات

العلمية المختصة باآلثار واللغات القديمة للدراسة خارج البالد  ،وبذلك وضع ساطح
الحصري الخطوة األولى في طريق بناء جيل متخصص في حقل اآلثار بعد أَن كانت

مقتصرة على االجانب.فحصل العراق على أبرز عالمين في حقلي تاريخ الحضارات

القديمة والتنقيب( ،)66هما االستاذان طه باقر( ،)67وفؤاد سفر

()68

أنهم وضعا األُسس العلمية الرصينة للمدرسة العراقية لآلثار(.)69

 ،وبذلك يمكن القول
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الخاتمة
وفق ما تقدم من هذا البحث الموجز ،يمكن القول أَن الدور الذي أدته المس بيل
في تأسيس دائرة اآلثار والمتحف العراقي دو اًر أكثر أهمية وحماس بعد تمكنها من
السيما وأن هذه اآلثار قد
الحصول على كنوز من اآلثار ترمز لحضارة العراقّ ،
أظهرت جلياً فوائد التعاون العلمي المستمر بين مديرية اآلثار القديمة في العراق وكثير
من المعاهد العلمية والجامعات األمريكية .كما إِن الجهود التي بذلت من جانب علماء

آثار الجامعات األمريكية في المواقع األثرية على جانب كبير من األهمية؛ فقد أدت

الى اكتشاف عشرات األُلوف من التحف الثمينة التي خدمت تاريخ العراق بصورة
خاصة وتاريخ الحضارات العالمية بصورة عامة ،والسيما أَنها عملت على إيضاح
الشوط الطويل الذي قطعه العراقيون في سائر فروع المدن اآلثارية  ،وساعدت على

سد الكثير من الثغرات التي كانت مانعة التصال حلقات السلسلة األركيولوجيا لتاريخ

العراق بعضها ببعض.

وبهذا الصدد،

انعكف أعضائها في البحث األركيولوجي(علم اآلثار)

والدراسات التاريخية والعروض الفنية في المتاحف  ،فنجحوا في المساهمة في تقدم
المعرفة وفي إضافة كنوز ال تثمن الى ما يضمه المتحف العراقي من مجاميع آثار

فريدة في بابها.وعلى نحو عام  ،يمكن القول ان نتائج بعثات التنقيب األمريكية

ا لمختلفة منذ نهاية القرن التاسع عشر قد أسهمت في ازدياد االهتمام في تتبع األطوار

القديمة لحضارة وادي الرافدين ،إ ْذ كشفت بعثات التنقيب التي عملت في العراق عن

السيما المعاهد العلمية األمريكية التي آمنت
جوانب مهمة من تاريخ العراق القديم  ،و ّ
أَن اآلثار بمجموعها تمثل أقدم الحضارات العالمية .
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 المالحق

الشكل رقم ( )1الختم المكتشف في تل نوزي

صورة رقم ( )2صورة جوية لتل عمر من جهة الجنوب

الشكل رقم ( )3الحلى البارثية المكتشفة في تل عمر

الشكل رقم ( )4التماثيل المكتشفة

في تل عمر
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الشكل رقم ( )5صورة لجمجمة تم اكتشافها في تبه كوره
خورسباد

صورة رقم ( )6التنقيبات في

الشكل رقم ( )7جانب من اللقى األثرية في تنقيبات تل أسمر
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الشكل رقم( )8رسم للمعبد البيوضي في تل خفاجي

الشكل رقم ( )9جانب من اللقى في تل

خفاجي

الشكل رقم ( )10،11جانب من اللقى األثرية في تل خفاجي
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الشكل رقم ( )12التنقيبات اآلثارية في تل أشجالي

المكتشفة في أشجالي

الشكل رقم (  )13اآلثار

هوامش البحث
( )1تألفــت بعثــة التنقيبــات فــي نفّــر الموفــدة مــن جامعــة بنســلفانيا للمــدة الواقعــة بــين عــامي -1888
 ،1889مـن الـدكتور جــون بونيـت بيتـرز( ،)1921-1852هيرمــان فـولراث هيلبريكــت(-1859
 ،)1925جون هنري هاينس(، )1910-1849روبـرت فرانسـيس هـاربر(،)1914-1864جـي.

دينيلي برنس( .)1945-1868ينظر:
H.V.Hilprecht , The Babylonian Expedion of The University of
Pennsylvnia,Philadelphia, 1910 ,PP.7-12.
( )2تقــع نفّــر فــي محافظــة القادســية شــرقي الديوانيــة  ،تتبــع إداريــا قضــاء عفــك ،التــي تقــع علــى مســافة
 175كم جنوب بغداد  ،وهي تمتد لمسافة نصف ميل تقريباً على جانب من محيط شط النيل القديم
احدى تفرعات نهـر الفـرات الـذي يعـد أهـم مصـدر مـن مصـادر الميـاه للمدينـة .و ازرة الثقافـة العراقيـة

و.ث.ع -.الهيأة العامة لآلثار والتراث – قسم التوثيق العلمي  ،تقرير سـير العمـل فـي نفّـر للموسـم
 ، 1949 -1948و 3ه ت ،المؤرخة في  ،1949 12 23ص.1
( )3حسـين علـي عبـود الطـائي ،التوجـه األمريكـي نحـو العـراق  ،1958-1941أطروحـة دكتـوراه غيــر
منشورة  ،معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ،بغداد  ،2012،ص.23

( )4طه باقر ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة  ،ط ،2بيروت  ،2012 ،ص .137
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( )5أصدرت الحكومة العثمانية في العام  1889قانوناً للمحافظة على اآلثار القديمة ضمن
امبراطوريتها ِ ،إال أَن هذا القانون ضل حب اًر على ورق الفتقار الدولة إلى الوسائل اإلدارية والفنية

للمحافظة على اآلثار والتراث التاريخي  ،وكانت السياسة العثمانية تأخذ مايمكن أخذه لتزين متحف

أسطنبول والقسم اآلخر كانت هبات إلى ملوك أوربا  ،فضالً عن الطرائق الغير مشروعة للتنقيب

التي دمرت كنوز البالد ومن ثم تهريبها إلى الخارج .ينظر :حسين عوني عطا  ،صيانه اآلثار

القديمة  ،مجلة سومر  ،الجزء  ،1مج ،1945 ، 1ص.106

( )6و.ث.ع ،قسم التوثيق العلمي  ،مقدمة عن التنقيبات قبل صدور قانون اآلثار وانشاء المتحف
العراقي ،و 80وق ،ص .2
( )7تأسست دائرة اآلثار في العام  1920تحت اسم الدائرة األركيولوجية .المس بيل  ،فصول من
تاريخ العراق القريب  ،ترجمة جعفر الخياط ،بغداد  ،1971 ،ص .223-322

( )8و.ث.ع ،قسم التوثيق العلمي  ،رسالة البالط الملكي لبرس كوكس تخص تنصيب المس بيل
مديرة فخرية  ،و  1م ت المؤرخة في  16ايلول  ،1922ص .1
()9غيرترود بيل :ولدت غيرترود لوثيان بيـل فـي بريطانيـا مـن العـام  ، 1868تنتمـي ألسـرة ثريـة كـان
جدها (بيـل) يمتلـك واحـدة مـن أكبـر شـركات التعـدين فـي بريطانيـا ، ،درسـت فـي المـدارس المحليـة ،

تخرجــت مــن كليــة التــاريخ فــي جامعــة اكســفورد فــي العــام  ، 1886لهــا ولــع شــديد بــالرحالت الســيما
األمــاكن األثريــة ف ـزارت أوربــا ومنــاطق كثي ـرة فــي الشــرق ومنهــا الع ـراق الــذي ازرتــه م ـرتين فــي المــدة
الواقعة بين عامي  ، 1911-1909قبل اندالع الحرب العالمية األولى عينت في مكتب استخبارات
الق ــاهرة لالســتفادة مــن خبرته ــا الواســعة ف ــي منــاطق الش ــرق األوس ــط وشخص ــياته  ،التحقــت باللجن ــة

الدوليــة للص ــليب االحم ــر ث ــم التحقــت بالحمل ــة البريطاني ــة عل ــى العـ ـراق ف ــي آذار م ــن الع ــام 1916
.عينــت بمكتــب رئــيس الحكــام السياســيين  ،الســكرتير الشــرقي لــدار االعتمــاد البريطانيــة بعــد تأسيســها
فــي العــام  ، 1920عينــت رئيســة فخريــة لــدائرة اآلثــار العراقيــة فــي العــام  ،1921وبقيــت فــي هــذا
المنصب حتى وفاتها في العام  . 1926ينظر :محمد يوسف إبراهيم القريشي ،المس بيل وأثرها في

السياسة العراقية  ،بغداد  ،2003 ،ص .46-21
( )10و.ث.ع ،قسـم التوثيـق العلمـي  ،رســالة وزيـر المواصـالت واألشــغال إلـى المـس بيــل ،و 1م ت
 ،المؤرخة في  13تشرين الثاني  ، 1922ص .6
( )11حســين عــوني عطــا  ،صــيانة اآلثــار القديمــة  ،مجلــة ســومر  ،ج  ،1مــج  ، 1مديريــة اآلثــار
القديمة العامة  ،بغداد ،1945 ،ص.107
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( )12محمد يوسف إبراهيم القريشي ،المصدر السابق ،ص .223

( )13جـدير بالــذكر ان رئـيس الــوزراء عبـد المحســن السـعدون أرســل الكتـاب المــرقم  3606المـؤرخ فــي
 1926 12 20إلى مـدراء المـدارس األمريكيـة لالبحـاث الشـرقية فـي فيالدليفيـا يتعلـق باحتيـاج دائـرة
اآلثــار فــي العـراق إلــى معاونــة المــدارس المــذكورة ورجــال علــم اآلثــار والمختصــين الــذين يهمهــم رقــي
علــم اآلثــار  .ينظــر  :و.ث.ع ، .قســم التوثيــق العلمــي  ،رســالة ســكرتير مجلــس الــوزراء إلــى المــدير
الفخري لدائرة اآلثار القديمه  ،و 14م ت  ،المؤرخة في  20كانون االول  ، 1926ص .4

( )14المراسالت واالنباء  ،مجلة سومر  ،ج ،2مج  ،1949،ص .311
( )15إدوارد شيييي ار

 :هــو عــالم آثــار وباحــث فــي اللغــات المســمارية القديمــة ،ولــد فــي ايطاليــا عــام

 ،1885حصــل علــى شــهادة ال ــدكتوراه مــن جامعــة بنس ــلفانيا فــي الع ــام  ، 1913عمــل اســتاذاً فــي

المدرسـة األمريكيــة للبحــوث الشـرقية فــي بغــداد فــي المــدة الواقعــة بــين عــامي  ،1925-1924اجــرى
التنقيب فـي تـل نـوزي بـدعوة مـن المـديرة الفخريـة لمديريـة اآلثـار المـس بيـل والمتحـف الع ارقـي ،تـرأس
التنقيبــات التــي قــام بهــا المعهــد الشــرقي فــي خورســباد فــي المــدة الواقعــة بــين عــامي ،1929-1928

توفي في العام .1933ينظر:
J. A. M., In Memoriam Edward Chiera ,Bulletin of the American Schools
of Oriental Research, Sep 1933, Volume ,51,PP. 7 – 8
)16(The Michigan Alumnis, Vol.,XXII,Association of the University of
Ignace J. Gelb, Pierre M. Purves, and Allan A.؛ Michigan, 1916, P. 86
Macrae, Nuzi Personal Names, The University of Chicago Press, 1943, P.2.
()17الحوريون ابرز شعوب العصر القديم ،شكل تاريخهم صفحات اساسية من تاريخ سوريا في االلف
الثاني ق.م .تمكنوا في مطلع القرن الخامس عشر ق.م .من التحـالف مـع الميتـانيين وتشـكيل مملكـة
امتــدت غربــا فــي الشــمال الســوري وش ـرقاً فــي الشــمال العراقي.ينظــر  .جرنــوت فــيلهلم  ،الحوري ــون

تاريخهم وحضارتهم  ،ترجمة فاروق اسماعيل  ،دار جدل  ،سوريا ،2000 ،ص .125
)18(Edward Chiera, Excavations At Nuzi ,Vol.1,Harverd University Press,
1929,P.1.
( )19المراسالت واالنباء  ،المصدر السابق ،ص .311
( )20طه باقر ،المصدر السابق ،ص.313
( )21سيتون لويد  ،آثار بالد الرافدين من العصر الحجري القديم حتى الغزو الفارسي  ،ترجمـة محمـد
طلب  ،دمشق  ،1993 ،ص .244
)22( Edward Chiera and Ephraim A. Speiser, The Annual of the American
Schools of Oriental Research , 1924 - 1925,Vol. 6 ,The American
Schools of Oriental Research, 1925, PP. 92.
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( )23قحطان رشيد صالح  ،الكشاف األثري في العراق  ،بغداد  ،1987 ،ص .154
)24( Leroy Waterman, Preliminary Report upon the Excavations at Tel
Umar, Iraq, University of Michigan ,1931, PP.7-8.
( )25يعرف هذا الشعب باسم البـارثيون او الفرثيـون .وهـم فـرع مـن الفـرس االيـرانيين اسـتقروا فـي األلـف
األول ق.م .فــي منطقــة بارثــا قــرب خرســان  ،تمكــن احــد رؤســائهم القبائــل البارثيــة فــي العــام 250
ق.م .مــن التحــرر مــن ســيطرة الســلوقيين.الذي احتلــت قبــائلهم معظــم بلــدان الشــرق األدنــى .وخــالل
المدة البارثية من العصر الفارسي – السـريالي تـولى تسـعة ملـوك السـيطرة علـى االمبراطوريـة التـي

كانــت تحكــم بــالد ال ارفــدين .وكــانوا يحكمونهــا مــن العاصــمة طيســفون.ينظر :ف ـؤاد يوســف قزانجــي
،أصول الثقافة السريالية في بالد مابين النهرين  ،بغداد ،2010 ،ص ص .36-33
)26( Leroy Waterman, Op.Cit,P.9.
( )27عالم آثار أمريكي ،ولد في والية ميشغان في العام  .1907تلقى تعليمة في جامعة ميشغان .
حصل على الماجستير في الهندسة المعمارية في العام  .1933انظم إلى بعثة المعهد الشرقي
في جامعة شيكاغو مع عالم اآلثار جيمس هنري برستد في العام  .1938اكتشف مواقع أثرية

عدة في العراق وتركيا منها موقع قلعة جرمو في العراق  ،توفي في العام .2003
Patty Jo Watson , Robert John Braidwood 1907–2003 ,American
Anthropologist Volume 106, Issue 3, PP. 642-644.
( )28تقرير عن التنقيبات فـي العـراق خـالل الفصـول  ،1932-1929دائـرة اآلثـار القديمـة  ،بغـداد ،
 ،1933ص .34
)29( Leroy Waterman, Second Preliminary Report upon the Excavations at
Tel Umar, Iraq: conducted by the University of Michigan, the Toledo
Museum of Art and the Cleveland Museum of Art University of
Michigan ,1933, PP.11-12.
( )30قحطان رشيد صالح ،المصدر السابق .145 ،
)31( Leroy Waterman,Op.Cit.,P.85.
)32( E. A. Speiser, Preliminary Excavations at Tepe Gawra, American
Schools of Oriental Research ,University of Pennsylvania
Press,1935,Vol.1, P.1.
)33( Arthur J.Tobler, Excavations at Tepe Gawra, University of
Pennsylvania Press, 1950,Vol.11, PP.1-2.
( )34تل بلا :يقع التـل علـى بعـد كيلـو متـرين جنـوبي غـرب بعشـيقة  ،علـى بعـد حـوالي خمسـة وعشـرين
كم شرق الموصل  ،بدأت البعثة األمريكية التنقيب في المدة الواقعـة بـين عـامي ، 1933-1930

كشــفت البعثــة برئاســة البروفســور إف ـرام أي.ســبيزر عــن عصــور مــا قبــل التــاريخ وعــن فخــار فجــر
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السـالالت  ،وقـد مــرت هـذه المدينـة بــأدوار مختلفـة ،ففـي أعلــى التـل وجـدت آثــار فرتيـة وهلنســتية ،

وتبعتها طبقة فارسية وتحتها طبقتين من العهد اآلشوري .
E.A.Speiser ,Tell Billa Expedition of the University of Pensylvania and
the Bagdad School ,March 9 ,1932, P.1.
)35( C.Wade Mead ,Road to Babylon: Development of U.S. Assyriology,
Netherlands , 1974,P.109.
( )36و.ث.ع  ،قسم التوثيق العلمي  ،تقرير ممثل دائرة اآلثار عن تنقيبات تل تبه كوره  ،و  1وق ،
المورخ في الخامس من كانون الثاني  ،1936ص .34
)37( Arthur J.Tobler, Op.Cit., P.1-2.
( )38خورسييباد  :تقــع بــالقرب مــن منبــع الخوصــر علــى بعــد عشـرين كــم مــن شــمال الموصــل  .اتخــذها
سرجون الثاني مرك اًز لحكمه ،أطلق عليها اسم دور شرروكين أي مدينة سرجون ،اطلق الساسنيون

عليها اسم خسرو أباد ومنها جاء اسم خرسباد .أول من قام فـي التنقيـب علـى أرضـها المسـيو بـول

أي .بوتا  )1870-1802( Paul E. Bottaفي العام  .1942ومن بعده الفرنسي فيكتور بـالس
 )1875-1818(Victor Placeفــي المــدة الواقعــة بــين عــامي  ،1854-1852وتمكــن مــن
الحصول على الكثير من اللقى النفيسة التي مازالت موجوده فـي متحـف اللـوفر ومتحـف اسـطنبول
ُ .ينظــر :دليــل تــاريخي علــى مـواطن اآلثــار فــي الع ـراق  ،مديريــة اآلثــار القديمــة العامــة  ،بغــداد ،
،1953ص ص41-40؛ قحطان رشيد صالح  ،المصدر السابق  ،ص .31

( )39مــن الجــدير بالــذكر ،أَن الموقــع ازره عــالم اآلثــار جــيمس هنــري برســتد ألول مـرة فــي العــام ،1920

وأكــد االنطبــاع الــذي اكتســبه مــن قـراءة منشــورات علمــاء اآلثــار الفرنســيين عــن أعمــال التنقيــب فــي
الموقع في منتصـف القـرن التاسـع عشـر ،وقـد أكـد العـالم جـيمس ان هنـاك قـدر كبيـر مـن األعمـال
األثريـة التــي بحاجــة إلــى االستكشـاف والقيــام بهــا فــي عاصـمة الملــك ســرجون الثــاني (705-721

ق.م) ُ .ينظر:
Gordon Loud, Khorsabad, Part 1: Excavations in the Palace and at a City
Gate, Oriental Institute Publications ,1936,P.1.
( )40قحطان رشيد صالح  ،المصدر السابق  ،ص .32

( )41أرســل مــدير البعثــة البروفســور إدوارد برقيــة إلــى عــالم اآلثــار برســتد تحــدث فيهــا عــن اكتشــافات
جديــدة  ،فقــام برســتد علــى الفــور بإرســال برقيــة اكــد فيهــا علــى ضــرورة ان تكــون هــذه القطــع مــن
ضمن حصة البعثـة المنقبـة أثنـاء عمليـة التقسـيم واتخـاذ جميـع التـدابير لنقـل الثـور إلـى شـيكاغو

بأسرع وقت ُ .ينظر:
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Gordon Loud, Op.Cit.,PP.50.
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( )42و.ث .ع.قس ــم التوثي ــق العلم ــي  ،تقري ــر اآلث ــار المع ــارة والمجهول ــة المص ــير لبعث ــة التنقي ــب ف ــي
خورسباد  ،و  5و ق  ، 1935 ،ص .8

( )43تل أسيمر :أشـهر المـدن القديمـه الواقعـة فـي منطقـه نهـر ديـالى  .كانـت عاصـمة أشـنونا ويطلـق
على اطالل المدينه اليـوم ب ـ ـ ـ(تـل أسـمر)  ،تقـع فـوق منطقـه خصـبه علـى الجانـب االيسـر مـن نهـر

ديالى على بعد حوالي ثمانية عشر كم منه وفي نقطه تقع قريبه من نهر دجله بحوالي أربعين كم
 ،ومملكــه أشــنونا كانــت مــن دويــالت المــدن المهمــة الكبي ـرة فــي تــاريخ الع ـراق القــديم ازدهــرت فيهــا
الدولة في عصر فجـر السـالالت وكانـت آثـار العصـر البـابلي القـديم فـي حـدود ( 2000 ،1500
ق.م)  ،ينظر  :سيتون لويد  ،المصدر السابق ،ص .133
)44( Henri Frankfort ,Thorkild Jacobsen and Conrad Freusser , Tall Asmar
And Khafaje 1930-1931, Chicago , 1932,P.3.
( )45تقرير عن التنقيبات في العراق خالل الفصول  ،1932-1929المصدر السابق ،ص.36-35
( )46و.ث.ع  ،قسم التوثيق العلمي  ،رسالة إلى رئيس جامعة شيكاغو للنقابة الشرقية في تـل أسـمر،
و  30و ش ،المؤرخة في  ، 1934 11 15ص.3
)47(Henri Frankfort , Op.Cit.,P.5.
مــن الجــدير بالــذكر اشــتهر أهــالي الشـرقاط بكــونهم ســادة التنقيــب  ،وذاع صــيتهم لمــا امتلكــوه مــن

مهــارة وحرفيــة باستكشــاف اآلثــار وتمييــز الطبقــات األثريــة  ،فوظف ـوا خب ـراتهم فــي العمــل اإلداري :
وشهدت لهم البعثات األجنبية التي نقبت في العراق ونشرت إشادات بكفائتهم وثمنت إنجازاتهم .
( )48معبييد اإللييه آبييو :شــيد فــي الطــور األول مــن عصــر فجــر الســالالت ومعبــد آخــر ســمي المعبــد
المربــع يرجــع إلــى الطــور الثــاني مــن هــذا العصــر  ،والمعبــد الثالــث يرجــع تأسيســه إلــى أوائــل الطــور

الثالث من العصـر نفسـه سـمي بالمعبـد ذي المـزار الواحـد وأمكـن تعيـين اإللـه الـذي خصـص لعبادتـه
بأنه اإلله المسسمى آبو .ينظر :طه باقر  ،المصدر السابق  ،ص .294

( )49طه باقر  ،المصدر السابق  ،ص .294

( )50و.ث.ع  ،قسم التوثيق العلمـي  ،تقريـر اآلثـار المعـارة والمجهولـة المصـير لبعثـة التنقيـب فـي تـل
اسمر ،و 5و ق  ،1935 ،ص .6
)51(Henri Frankfort , Op.Cit.,P.22.
( )52سيتون لويد  ،المصدر السابق  ،ص .135
)53( Henri Frankfort , Op.Cit., P.78.
( )54طه باقر  ،المصدر السابق  ،ص ص .292-291
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( )55و.ث.ع  ،قســم التوثيــق العلمــي  ،تقريــر اآلثــار المعــارة والمجهولــة المصــير لبعثــة التنقيــب فــي

خفاجي  ،و  5و ق  ، 1935 ،ص .6
)56(T.Jacobsen &H.D.Hill,Old Babylonian Public Buildings in the Diyala
Region,The University of Chicago, 1990, P.1.
( )57طه باقر  ،المصدر السابق  ،ص .295-292
( )58المصدر نفسه  ،ص ص .295-292
( )59سيتون لويد  ،المصدر السابق  ،ص ص .136-135

( )60التقريــر االســبوعي للــدكتور هنــري فرانكفــورت إلــى مديريــة اآلثــار القديمــة  ،و  14و ه ،المــؤرخ
في  6كانون االول  ،1936ص.2
( )61و.ث.ع ،قسم التوثيق العلمي  ،مشروع سن قانون اآلثـار القديمـة الجديـد ،و  13ع ق  ،المـؤرخ
في  14تشرين األول  ٍ،1935ص .6-1
( )62الوقائع العراقية  ،جريدة  ،بغداد  ،العدد  1507في .1936 4 23

( )63و.ث.ع ،قس ـ ـ ــم التوثي ـ ـ ــق العلمي،مش ـ ـ ــروع قـ ـ ـ ــانون اآلث ـ ـ ــار الجدي ـ ـ ــد ،و 13ع ق ،الم ـ ـ ــؤرخ فـ ـ ـ ــي
 ،1935 10 14ص ص. 3-1
( )64عبد القادر حسن علي ،انسان الكهوف واآلالت الحجرية ،نخبة من الباحثين العراقيين  ،حضـارة
العراق  ،ج  ، 1بغداد  ،1985 ،ص ص.87-83
( )65سيياطا الحيييري  :ولــد فــي الــيمن عــام  ،1880وأصــله يرجــع مــن حلــب ،درس فــي اســطنبول،
وعندما قامت الثـورة العربيـة الكبـرى فـي العـام  ،1916سـاهم فـي تأسـيس أول دولـة عربيـة فـي سـورية،

وعــين وزي ـ اًر للمعــارف ،غــادر ســورية بعــد االحــتالل الفرنســي مــع الملــك فيصــل األول ،وعنــد تأســيس
ُ
المملكة العراقيـة أسـتدعاه فيصـل ليشـغل منصـب مـدير المعـارف فـي المـدة الواقعـة بـين عـامي-1923
 ، 1927رئـيس كليـة الحقــوق ومـدير اآلثـار فــي المـدة الواقعـة بــين عـامي،1935-1934مـدير لآلثــار
فــي المــدة الواقعــة بــين عــامي  ،1941-1936لــه العديــد مــن المؤلفــات فــي التربيــة والتعلــيم تــوفى فــي
العــام ُ .1968ينظ ــر :ك ــوركيس عـ ـواد ،معج ــم الم ــؤلفين العـ ـراقيين ف ــي الق ــرن التاس ــع عش ــر والعشـ ـرين
 ،1969-1800مــج ،2مطبعــة االرشــاد ،بغــداد ،1969 ،ص ص 18-16؛ قحطــان رشــيد صــالح،
المصدر السابق ،ص .289
( )66بهنــام أبــو الصــوف ،دور التنقيبــات األثريــة فــي الكشــف عــن حضــارة الع ـراق القــديم ،نخبــة مــن
الباحثين  ،حضارة العراق  ،ص ص .73-71
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( )67طه باقر :ولد في بابل في العام  .1912أكمل دراسته الثانوية في بغداد فـي العـام  .1932نـال
شهادة متروكوليشن اإلنكليزية  Matriculationمن كلية صفد في فلسـطين فـي العـام .1932درس
فــي الجامعــة األمريكيــة فــي المــدة الواقعــة بــين عــامي  ،1933-1932التحــق فــي المعهــد الش ـرقي

بجامعـة شــيكاغو .نـال شــهادة البكلوريــوس والماجسـتير فــي علـوم اآلثــار فــي العـام  ،1938عمــل فــي
مديريــة اآلث ــار فــي الع ــام  .1938تــولى منص ــب م ــدي اًر عامــاً لآلث ــار فــي الم ــدة الواقعــة ب ــين ع ــامي

،1963-1958عمل تدريسياً في قسم اآلثار -كلية اآلداب جامعة بغداد  ،توفي فـي العـام .1984

ينظر :قحطان رشيد صالح  ،المصدر السابق  ،ص .292

( )68فؤاد سفير :ولد في الموصل في العام  ،1913درس في كلية صفد في فلسطين في المدة الواقعـة
بــين عــامي  ،1932-1931درس التــاريخ واآلثــار فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت فــي المــدة
الواقع ــة ب ــين ع ــامي  ،1933-1932درس ف ــي المعه ــد الش ــرقي لجامع ــة ش ــيكاغو األمريكي ــة ب ــين

عامي  ،1938-1934نال شهادة الماجستير في علوم اآلثار ،التحق في مديرية اآلثار فـي العـام
 ،1938احد المساهمين في تأسيس قسم اآلثار في كلية اآلداب – جامعة بغداد فـي المـدة الواقعـة
بين عامي  ،1952-1951عمل تدريسياً في قسم اآلثار ،شغل مناصب متعددة في اآلثـارُ ،عـين

مدي اًر لآلثار العام في العام 1958ثم اسند اليه منصب مفتش عـام التنقيبـات حتـى وفاتـه فـي العـام
.1978ينظر :قحطان رشيد صالح  ،المصدر السابق  ،ص .292

( )69بهنام أبو الصوف ،المصدر السابق  ،ص .72-71

 قائمة المصادر
أوال :الوثائق العراقية


وزارة الثقافة العراقية /و.ث.ع - .الهيأة العامة لآلثار والتراث – قسم التوثيق العلمي

 .1التقرير االسبوعي للـدكتور هنـري فرانكفـورت إلـى مديريـة اآلثـار القديمـة  ،و  14و ه ،المـؤرخ فـي 6
كانون االول .1936
 .2تقرير عن التنقيبات في العراق خالل الفصول .1932-1929
 .3و.ث.ع  ،قسم التوثيق العلمي  ،تقرير اآلثار المعارة والمجهولة المصير لبعثة التنقيب فـي تـل اسـمر،
و 5و ق .1935 ،
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 .4و.ث.ع  ،قسم التوثيق العلمي  ،تقرير اآلثار المعـارة والمجهولـة المصـير لبعثـة التنقيـب فـي خفـاجي ،
و  5و ق . 1935 ،

 .5و.ث.ع  ،قســم التوثيــق العلمــي  ،تقريــر ممثــل دائ ـرة اآلثــار عــن تنقيبــات تــل تبــه كــوره  ،و  1وق ،
المورخ في الخامس من كانون الثاني .1936
 .6و.ث.ع  ،قسم التوثيـق العلمـي  ،رسـالة إلـى رئـيس جامعـة شـيكاغو للنقابـة الشـرقية فـي تـل أسـمر ،و
 30و ش ،المؤرخة في .1934 11 15

 .7و.ث.ع ، .قســم التوثيــق العلمــي  ،رســالة ســكرتير مجلــس الــوزراء إلــى المــدير الفخــري لــدائرة اآلثــار
القديمه  ،و 14م ت  ،المؤرخة في  20كانون االول . 1926
 .8و.ث.ع ،قســم التوثيــق العلمــي  ،تقريــر ســير العمــل فــي نفّــر للموســم  ، 1949 -1948و 3ه ت،
المؤرخة في .1949 12 23
 .9و.ث.ع ،قســم التوثيــق العلمــي  ،رســالة وزيــر المواصــالت واألشــغال إلــى المــس بيــل ،و 1م ت ،
المؤرخة في  13تشرين الثاني . 1922
 .10و.ث.ع ،قسم التوثيق العلمي  ،مشروع سن قانون اآلثـار القديمـة الجديـد ،و  13ع ق  ،المـؤرخ فـي
 14تشرين األول .1935

 .11و.ث.ع ،قســم التوثيــق العلمــي  ،مقدمــة عــن التنقيبــات قبــل ص ــدور قــانون اآلث ــار وانشــاء المتحــف
العراقي ،و 80وق.
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ثالثاً  :الكتب
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